
نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

ممقان  ممقان  شهرك ممقان ممقان آذرشهر آذرشهر

آذرشهر قاضی جهان  قاضی جهان  آذرشهر حومه

ینگجه ینگجه

شیرامین  شیرامین 

نادیلو قبله داغی 

گوگان  تیمورلو تیمورلو گوگان  گوگان 

تیمورلو دستجرد دستجرد

اسکو کله جاه  باویل  اسکو مرکزي  اسکو اسکو

شهر جدید سهند اسفنجان  سهند

اربط گنبر

ایلخچی  سراي ده  جزیره  ایلخچی  ایلخچی 

خاص آباد شورکات جنوبی  

اهر آذغان  آذغان  اهر مرکزي  اهر اهر

یخفروزان  اوچ هاچا

گرنگاه  بزکش 

تازه کند قشالق 

خونیق  گویجه بل 

ورگهان  ورگهان 

هوراند آق براز چهاردانگه   هوراند هوراند

هوراند دودانگه  

مجیدآباد دیکله  

بستان آباد بنه کهل اوجان غربی   بستان آباد مرکزي  بستان آباد بستان آباد

سعیدآباد شبلی  

یوسف آباد قوریگل 

حاج آقا مهرانرود جنوبی  

کرد کندي  مهرانرود مرکزي 

تیکمه داش  قره بابا اوجان شرقی   تیکمه داش  تیکمه داش 

قره چاي حاج علی  سهندآباد

قره چمن  عباس شرقی  

تیکمه داش  عباس غربی  

بناب  خوشه مهر بناجوي شرقی   بناب  مرکزي  بناب  بناب 

روشت بزرگ  بناجوي شمالی  

خانه برق جدید بناجوي غربی  

تبریز مایان سفلی  آجی چاي   تبریز مرکزي  تبریز تبریز

باسمنج  ینگی اسپران  اسپران 

سردرود خلجان  سردصحرا

کندرود میدان چاي  

خسروشاه الهیجان  الهیجان  خسروشاه خسروشاه

تازه کند تازه کند

جلفا ارسی  ارسی   جلفا مرکزي  جلفا جلفا

جدول تقسیمات کشوري استان به تفکیک عناصر تقسیماتی



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

هادیشهر شجاع  شجاع 

داران  داران 

سیه رود سیه رود دیزمارغربی   سیه رود سیه رود

نوجه مهر نوجه مهر

قره آغاج  ارسکناي سفلی  چاراویماق جنوبغربی  قره آغاج  مرکزي  قره آغاج  چاراویماق 

قره آغاج  چاراویماق مرکزي 

سلطان آباد ورقه 

آغ زیارت  قوري چاي شرقی 

آغچه ریش  چاراویماق شرقی  آغچه ریش  شادیان 

ذاکرکندي  چاراویماق جنوبشرقی 

سراب  آغمیون آغمیون سراب مرکزي  سراب سراب

ابرغان  ابرغان 

اسب فروشان  حومه  

رازلیق  رازلیق 

کلیان  صائین

اردها مالیعقوب 

مهربان  آالن  آالن برآغوش  مهربان  مهربان 

شربیان  اسنق  اردالن 

دوزدوزان  شربیان  شربیان 

خامنه  سیس  سیس  شبستر مرکزي  شبستر شبستر

سیس  بنیس  گونی شرقی  

شبستر کوزه کنان  گونی مرکزي  

شرفخانه 

شندآباد

کوزه کنان 

وایقان 

تسوج  چهرگان  چهرگان  تسوج  تسوج

تیل  گونی غربی  

صوفیان  چله خانه علیا چله خانه   صوفیان  صوفیان 

امند رودقات 

نعمت اهللا  میشوجنوبی  

عجب شیر خضرلو خضرلو عجب شیر مرکزي  عجب شیر عجب شیر

شیشوان  دیزجرودغربی  

جوان قلعه  جوان قلعه  دیزجرودشرقی   جوان قلعه  قلعه چاي 

ینگجه  کوهستان 

کلیبر یوزبند پیغان چایی   کلیبر مرکزي  کلیبر کلیبر

موالن  موالن 

اسکلو میشه پاره  



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

عربشاه خان  ییالق 

آبش احمد آبش احمد آبش احمد آبش احمد آبش احمد

آتی کندي  سیدان 

قره قیه  قشالق 

خمارلو خمارلو کیوان  خمارلو مرکزي خمارلو خدا آفرین 

بسطاملو بسطاملو

الریجان  گرمادوز غربی الریجان گرمادوز

محمودآباد گرمادوز شرقی

عاشقلو منجوان غربی   عاشقلو منجوان

جانانلو منجوان شرقی  

مردانقم  دیزمارشرقی  

مراغه  داش آتان  سراجوي شمالی   مراغه مرکزي  مراغه مراغه

علویان  سراجوي غربی  

ورجوي  قره ناز

خداجو آغچه کهل  سراجوي جنوبی   خداجو سراجو

خداجو سراجوي شرقی  

داشبالغ بازار قوري چاي غربی  

زنوز بناب مرند بناب  مرند مرکزي  مرند مرند

کشکسراي  دولت آباد دولت آباد

مرند زنوزق  زنوزق 

بناب مرند کشکسراي  کشکسراي 

کندلج  میشاب شمالی  

هرزندجدید هرزندات شرقی  

گلین قیه  هرزندات غربی  

یامچی   یامچی  ذوالبین  یامچی   یامچی  

یکان کهریز یکانات 

ملکان  آق منار گاودول شرقی   ملکان  مرکزي  ملکان  ملکان 

مبارك شهر بایقوت  گاودول غربی  

اروق  گاودول مرکزي  

لیالن لیالن  لیالن جنوبی   لیالن لیالن

طورآغاي  لیالن شمالی  

میانه  پورسخلو اوچ تپه شرقی   میانه  مرکزي  میانه  میانه 

آچاچی شیخ درآباد شیخ درآباد

آچاچی  قافالنکوه غربی  

قویوجاق  قزل اوزن 

کنگاور کله بوزشرقی  

باشماق  کله بوزغربی  
گوندوغدي  گرمه جنوبی  

ترکمانچاي  خاتون آباد اوچ تپه غربی   ترکمانچاي ترکمانچاي

صومعه علیا بروانان شرقی  

قریب دوست  بروانان غربی  

ترکمانچاي  بروانان مرکزي 



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

آقکند چالقلو قافالنکوه شرقی   آقکند کاغذکنان

قره بالغ  کاغذکنان شمالی  

آقکند کاغذکنان مرکزي 

ترك  ایشلق  تیرچائی   ترك  کندوان

ترك  کندوان 

آرموداق  گرمه شمالی  

ورزقان  ورزقان  ازومدل جنوبی   ورزقان  مرکزي  ورزقان  ورزقان 

تخمدل  ازومدل شمالی  

بکرآباد بکرآباد

آقابابا فرامرزي  سینا

خاروانا ارزیل  ارزیل  خاروانا خاروانا

جوشین  جوشین 

خاروانا دیزمارمرکزي 

بخشایش  مقصودلو بدوستان شرقی   هریس  مرکزي  هریس  هریس 

زرنق  اندیس  خانمرود 

کلوانق  باروق  باروق 

هریس 

خواجه  خواجه  مواضع خان شرقی   خواجه خواجه

سرند مواضع خان شمالی  

بیلوردي  بدوستان غربی  

هشترود نصیر آباد چاراویماق شمالشرقی  هشترود مرکزي  هشترود هشترود

سلوك سلوك

علی آباد علی آباد

ذوالبین  قرانقو

اوشندل  کوهسار

آتش بیگ نظرکهریزي  آلمالو نظرکهریزي  نظرکهریزي 

نظرکهریزي    نظرکهریزي  
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